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Gunta Zīrāpe

ieskats idus pagasta vēsturē
Šā raksta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas Valsts vēstures arhīva un Valmieras zonālā 
valsts arhīva fondos apzinātajiem dokumentiem par Idus pagasta vēsturi. Rakstā aplūkota 
pagastu un ciemu izpildvaras veidošanās, kā arī to uzdevumi. Pagastu vēsture ir maz pētīta, 
tāpēc ieskats Valmieras apriņķa Idus pagasta valdes un izpildkomitejas darbībā laikā no 
20. gs. 30. gadu sākuma līdz 1949. gadam ļaus nedaudz ielūkoties tā laika ikdienā. Galvenā 
vērība veltīta kultūras aktivitātēm un skolas lietām Idus pagastā.
Ieskats Idus pagasta vēsturē rosinātu jaunatni pētīt dzimtās vietas pagātni un veidot Idu kā 
izglītības un kultūras centru nākotnē.
Atslēgvārdi: pagasta valde, pagasta izpildkomiteja, pagasta vecākais, pamatskola, protokols, 
lēmums, Idus, bibliotēka, kultūra, sarīkojumi, biedrības.

Idus ir sena apdzīvota vieta tagadējā Sēļu pagasta teritorijā Valmieras 
rajonā. Sēļu pagastā ir trīs ciemi – Sēļi, Pantene un Idus, kuros uz 2004. gada 
1. janvāri reģistrēti 547 iedzīvotāji. 1954. gadā Idus pagastu pievienoja 
Ramatas un Sēļu pagastiem. Līdz 2000. gadam Idū bija pasts, veikals, 
dzelzceļa stacija Idus I. Šobrīd Idus kā vietas nosaukumu apzīmē tikai 
Idus auto pietura un Idus parks. 

Ziņas par Idus pagasta vēsturi ir trūcīgas. Rakstos Idus muiža (Idwen) 
pieminēta jau 1597. gadā, tā piederējusi gan poļiem, gan zviedriem, gan 
bijusi krievu kroņa īpašumā. Pēdējais muižas īpašnieks ir ģenerālis Gustavs 
fon Numers, kas zemniekiem dala zemi, modernizē lopkopību, zemkopību, 
izmantojot Vācijas pieredzi.1 No 1848. gada Idus bērnus sāk izglītot apkārt 
staigājoši skolotāji, kuri iemāca lasīt, rakstīt, rēķināt, dziedāt. Skola sākusi 
darboties no 1873. gada, bet likvidēta 1970. gadā. Pēc 1920. gada Idus pagastā 
sāk dibināties dažādas biedrības – lauksaimniecības, bibliotēkas, mūzikas un 
dziedāšanas. Vietējā dāmu komiteja organizēja bazārus, par ziedoto naudu 

vēsture
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tiek pirkti mūzikas instrumenti Idus un Ipiķu apvienotajam simfoniskajam 
orķestrim. 20. gs. 30. gados idvieši aktīvi iesaistās kultūras dzīvē – iestudē 
lugas, koris piedalās Dziesmu svētkos. 

Pētot Idus pagasta vēsturi, apzināti Latvijas Valsts vēstures arhīva fondu 
“Idus pagasta vecākais”, “Idus pagasta valde”, “Idus pagasta 1. pakāpes 
pamatskola” dokumenti. Tomēr būtisku informācijas daļu sniedz Valmieras 
zonālā valsts arhīva (turpmāk Valmieras ZVA) fonds “Valmieras apriņķa 
darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja”, kas glabā dokumentus par 
laikposmu no 1944. gada oktobra līdz 1949. gada 31. decembrim. Svarīgākās 
dokumentu grupas – sesiju, sēžu protokoli un lēmumi, kuros atspoguļotas 
aktivitātes galvenajās dzīves jomās kā lauksaimniecība, kultūra, izglītība, 
veselība u.c. Arhīvā uzkrāti statistiskie dati par iedzīvotāju un iestāžu 
skaitu; pagasta izpildkomitejas budžets; štatu saraksti; materiāli par zemes 
piešķiršanu, atsavināšanu; kolektīvo saimniecību izveidošanu; apkārtraksti 
u.c. Tā kā galvenā vērība veltīta skolas aktivitātēm, apzināts Valmieras ZVA 
fonds “Idus pamatskola”, kurā uzkrāti dokumenti no 1944. gada līdz 1970. 
gadam. Skolas dokumenti arhīvā nonāca tikai 2004. gadā. Fondā uzkrātas 137 
glabājamās vienības: pedagogu sēžu protokolu grāmatas, pavēļu grāmatas, 
statistiskās atskaites, skolotāju algu saraksti, tarifikācijas saraksti, vispārējo 
sekmju grāmatas, skolēnu alfabētiskie saraksti. Skolas dokumenti valsts 
arhīvā nodoti nepilnīgi, tie nav saglabāti. Iegūtā informācija tomēr ļauj 
izsekot skolas darbības jautājumiem, kas parāda skolēnu skaitu, izmaiņas 
klašu komplektācijā, nosauc tajā strādājošos skolotājus u.c. 

Pagasta izpildvaras veidošanās un tās uzdevumi

1918. gada 4. decembrī pieņemtais Latvijas pagastu satversmes pagaidu 
likums noteica, ka pagasts ir atsevišķs lauku apgabals ar savu pašvaldību, t.i., 
apgabals, kas atrodas ārpus miestu un pilsētu administratīvajām robežām. 
Augstākais pagasta pašvaldības orgāns – pagasta sapulce, kurā drīkstēja 
piedalīties visi – abu dzimumu pagasta iedzīvotāji, kas sapulces dienā bija 
sasnieguši 20 gadu vecumu un nodzīvojuši pagastā vismaz divus mēnešus. 
Pagasta sapulcei paredzētie uzdevumi: ievēlēt pagasta padomi un revīzijas 
komisiju, apstiprināt pagasta budžetu un gada pārskatus un norēķinus, 
lemt par nekustamās mantas pirkšanu un pārdošanu, par pagasta kapitāla 
izmantošanu, par pagasta ierēdņu – darbveža, viņa palīga, kancelejas 
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darbinieku, skolotāju – pieņemšanu un algošanu, kā arī noteikt pagasta 
izpildkomitejas locekļiem algu. Pagasta sapulce ievēlēja pagasta padomi – 15–
24 locekļus atkarībā no iedzīvotāju skaita pagastā. Tās bija pilnvarotas darboties 
līdz laikam, kamēr Satversmes sapulce izdos jaunu pašvaldības likumu.

Pagasta padomes uzdevums bija lemt pagasta saimniecības un pašvaldības 
lietas. Padome ievēlēja priekšsēdētāju, tā biedru un protokolistu. Padome 
no sava vidus ievēlēja izpildkomiteju – 3–7 cilvēkus atkarībā no pagasta 
teritorijas lieluma un iedzīvotāju skaita. Tā bija sapulces un padomes 
lēmumu izpildītāja. Revīzijas komisiju (3–5 personas) ievēlēja pagasta sa-
pulce. Komisijas uzdevums bija revidēt pagasta pašvaldību un saimniecību 
vienu reizi gadā pēc darbības pārskata periodā izbeigšanās. Par revīzijas 
rezultātiem komisija ziņoja pagasta sapulcei un padomei.

1922. gadā pagaidu likuma vietā stājās Satversmes sapulces izstrādātie 
pagasta pašvaldības organizācijas likumi. 1922. gada 1. martā pieņēma 
Likumu par pagasta padomes vēlēšanām un 1922. gada 21. jūnijā – Likumu 
par pagasta pašvaldību, kuru papildināja 1926., 1928., 1930., 1931. un 1933. 
gadā. 

1922. gada likumā par pagasta padomes vēlēšanām bija noteikts, ka 
padomi ievēlē uz trim gadiem. Tās skaitliskais sastāvs bija atkarīgs no 
iedzīvotāju skaita pagastā (līdz 1000 iedzīvotājiem – 12 locekļi utt.). Vēlēšanās 
varēja piedalīties abu dzimumu Latvijas pilsoņi, ne jaunāki par 21 gadu, kuri 
vismaz 4 mēnešus nodzīvojuši pagastā. 

1934. gadā 17. jūnijā valdība pieņēma Likumu par pagasta pašvaldību 
darbības ierobežošanu. Likums deva tiesības iekšlietu ministram atcelt 
pagastu vecākos, pagastu padomju, valžu un revīzijas komisijas locekļus, kā 
arī atlaist darbvežus, viņu palīgus un citus tehniskos darbiniekus un viņu 
vietā iecelt vai uzdot pagasta padomei ievēlēt citas personas. Tas noteica 
pagasta padomes kompetences, pagasta valdes priekšsēdētāja nosaukumu 
aizstāja ar pagasta vecāko. 

1935. gada grozījumi un papildinājumi noteica, ka Iekšlietu ministrija 
pārrauga pagasta pašvaldības darbības likumību un lietderību.2 
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Idus pagasta valdes darbība

Pēc arhīvu dokumentiem 1932. gadā pagastā reģistrēti 788 iedzīvotāji, 
par pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēts Pēteris Osis, pagasta vecākais 
Augusts Kauliņš, darbvedis Hermanis Vītoliņš. Pagasta valdē lemti šādi 
jautājumi: pabalstu piešķiršana nespējniekiem, būvmateriālu un malkas 
sagatavošanas jautājumi, ziedojumu atvēlēšana, nodokļu samazināšana, 
budžeta sastādīšana, remontdarbu veikšana pagasta iestādēs, atbrīvošana 
no izpriecas nodokļa maksas, trūcīgo skolēnu pabalstīšana, nekustamā 
īpašuma nosaukuma maiņa, ziņnešu pieņemšana darbā, pūriņa izsniegšanas 
jautājums, nodokļu likmju noteikšana un dzēšana. Pagasta valdei jāuztur 
patversmes nams un jānodrošina nespējnieku pabalstīšana.3 

1934. gada 17. novembra sēdē tiek lemts par 50 latu ziedošanu Brīvības 
pieminekļa celtniecībai.4 1935. gada 18. novembrī notiek pagasta valdes 
svinīgā sēde par godu Valsts prezidenta runai, atklājot Brīvības pieminekli.5 

1935. gadā pagasts robežojas ar Mazsalacas, Ipiķu un Sēļu pagastu, tā lie-
lums 40,76 kv.km. Pagastā reģistrētas 138 saimniecības ar 747 iedzīvotājiem.6 

Ciema padomju izveidošana 1945. gadā

1945. gada 10. septembrī tika pieņemti Latvijas PSR Augstākās padomes 
Prezidija dekrēti par ciema padomju nodibināšanu arī Valmieras apriņķī. 
Latvijas 510 pagasti tika sadalīti 1362 vienībās, kuras blakus ciema padomju 
nosaukumam tika dēvētas arī vienkārši par ciemiem. Ciema padomju robežas 
un lielums tika noteikts atkarībā no šādām vispārējām pazīmēm: iedzīvotāju 
skaits, apdzīvotība, iedzīvotāju nacionālais sastāvs, sakaru līdzekļi un ceļu 
stāvoklis. Arī pagasti kā vietējās pārvaldes vienības tika saglabāti. Latvijā radās 
savdabīgs administratīvi teritoriālais iedalījums, kur vietējo pārvaldes līmeni 
pārstāvēja divas paralēlas struktūras. Pagastiem bija jārisina galvenokārt 
praktiskie uzskaites, saimnieciskie u.c. pārvaldes uzdevumi. 1946. gadā 
apstiprināja jaunu nolikumu par ciemu izpildkomitejām. Nolikumā tika 
ietvertas tādas darbības jomas kā rūpniecība, lauksaimnieciskā ražošana, 
mežizstrāde, tirdzniecība un sagāde, sociālā nodrošināšana un izglītība, bez 
tam arī sociālistiskās valsts aizsardzība un revolucionārā modrība. Saskaņā 
ar šo nolikumu ciemu izpildkomiteju pakļautībā tika veidotas pastāvīgi 
darbojošās komisijas. 1946. gadā to darbā bija iesaistīti ap 29 000 cilvēku.7 
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Valmieras apriņķa Idus pagasta izpildkomitejas 
darbība no 1945. līdz 1949. gadam

Laikā no 1945. līdz 1949. gadam Idus pagasta izpildkomitejas sēdēs tika 
lemti jautājumi par zemes atsavināšanu un ieskaitīšanu valsts zemes fondā, 
cirtēju nozīmēšanu mežmateriālu sastrādāšanai, plūdu nelaimju novēršanas 
u.c. komisiju nodibināšanu, ciemu izpildkomiteju skaita noteikšanu, pabalstu 
piešķiršanu daudzbērnu mātēm, par ceļu uzlabošanu, nezāļu apkarošanu, 
tautas sapulces sasaukšanu, delegātu izvirzīšanu II republikāniskajam 
zemnieku kongresam, sējumu platību uzskaites, ceļu izbūves un remonta, 
kultūras dzīves u.c. jautājumi.

Pēc Latvijas PSR Tautas komisāru padomes un LK(b)P CK komitejas 1945. 
gada 22. februāra lēmuma un Pagaidu noteikumiem par ciema izpildkomitejām 
pagastos LPSR teritorijā ir organizējamas ciemu izpildkomitejas uz 200–250 
saimniecībām. Ar Idus pagasta izpildkomitejas 1945. gada 25. marta lēmumu 
ar 185 saimniecībām izveidota Idus ciema izpildkomiteja. Bet pēc Valmieras 
apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētāja norādījumiem 1945. gada 29. aprīlī 
Idus pagastā tika noteiktas divas ciema izpildkomitejas.8 

1946. gadā 1917. gada vārdā nosauktajai ciema padomei mainīts nosau-
kums – Ziediņu ciema padome. 

Idus pagasta iestādes: Idus nepilnā vidusskola ar 111 skolēniem un 
pieciem skolotājiem, Idus tautas nams, Idus bibliotēka, Idus sakaru aģentūra 
un telegrāfa centrāle.9 

Idus pagasta izpildkomiteja

Idus ciema izpildkomiteja 
Idus ciema “Vecstārastos” 
91 saimniecība
priekšsēdētājs 
Gustavs Strazdiņš

“1917. gads” ciema
izpildkomiteja jeb Oktobra 
ciema atrašanās vieta Vēršos
94 saimniecības 
priekšsēdētājs Pēteris Bondars
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1. tabula
Iedzīvotāju skaits Idus pagastā

2. tabula
Zemes platība un saimniecību skaits 1947. gadā

Pamatojoties uz Latvijas PSR Augstākās padomes 1949. gada 31. de-
cembra dekrētu, apriņķi un pagasti tika likvidēti un to vietā izveidoti 
58 lauku rajoni un 1358 ciemi. Atbilstoši šim iedalījumam katrā rajonā, 
pilsētā, pilsētciematā un ciemā darbojās darbaļaužu deputātu padomju 
izpildkomitejas.

Līdz ar to 1949. gada 31. decembrī Idus pagasta izpildkomiteja likvidēta, 
bet ciemi iekļauti Rūjienas rajona teritorijā.10 

Idus 1. pakāpes pamatskolas darbība

Idus pagasta 1. pakāpes pamatskola darbojas no 1873. gada. Skolai 
piederēja 1879. gadā celta ēka un divas saimniecības ēkas. 

1920./21. mācību gadā skolā bija četras klases ar 78 skolēniem.11 Palielinoties 
skolēnu skaitam, 1925. gada 18. februārī Valmieras apriņķa skolu valde lēma 
par 5. klases atvēršanu. 1929. gada 8. aprīlī tika nolemts iekārtot 6. klasi ar 
līdzšinējo skolotāju skaitu.

1920./21. mācību gadā skolā apguva ticības mācību, apkārtnes un dabas 
mācību, vēsturi, matemātiku, latviešu, krievu un vācu valodu, dziedāšanu, 
ģeogrāfiju un mājturību.

Izdevumi uz vienu skolēnu 1923./24. mācību gadā sastādīja Ls 619,52.12 
Izglītības ministrijas tautskolu direkcijas fondā veidota sarakste ar skolām 

par skolas karogu un ģerboņu izveidošanu. 1940. gadā Idus pagasta 6-klašu 
pamatskolai atļāva ierakstīt skolas karogā devīzi “Tēvzemei un brīvībai”.13 

Skolai pieguļošajā teritorijā bija izveidots puķu un augļu dārzs, ko tā 
patstāvīgi apsaimniekoja. 

Ciems  1945 1947 1949.gada  1949. gada 1950. gada1949. gada 1950. gada
      1. marts   1. aprīlis  1. janvāris
Idus ciems  331   350    341    315     309
Ziediņu ciems  334  342    352    331    318
Kopā pagastā  665  692    693    646    627

  Ciems Saimniecību skaits Zeme kopā, ha  Aramzeme, ha
Idus ciems  189     1947,7     626,7
Ziediņu ciems   234    2222,1     710,14
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1. att. Idus pagasta 6-klašu pamatskolas ēka ap 1930. gadu. 
Foto oriģināls Valmieras rajona Sēļu pagasta bibliotēkā

2. att. Skolēnu skaits Idus pamatskolā 1920./21.–1942./43. mācību gadā

Pēc informācijas dokumentos no 1932. gada skolēnu skaits samazinās, 
jo skolas uzturēšanas izdevumi pagastam bija pārāk lieli salīdzinājumā ar 
ieņēmumiem.

Skolēnu skaits

māc. g. 
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3. att. Idus pagasta 6-klašu pamatskolas situācijas plāns. Bez datējuma.
 LVVA, 6637. f., 3. apr., 444. l., 2. lp.

Idus pamatskola atradās telpās, kuras ir nolietojušās, tāpēc laikā no 
1919. līdz 1936. gadam notika dažāda veida remontdarbi – uzlikts jumts, 
iemūrēta plīts, krāsotas telpas u.c. Pagasta valde vairākkārt iesniegusi plānus 
un aprēķinus par jaunas skolas ēkas būvniecību gan Iekšlietu ministrijas 
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Pašvaldības departamentam, gan Valmieras apriņķa valdei. Pagasta valde ar 
savām iespējām finanšu jomā nespēja nodrošināt jaunas skolas celtniecību, jo 
jau 1927. gadā aprēķinātās būvniecības izmaksas sastādīja Ls 14 500. Vēlāk, 
1937. gadā izmaksas skolas ēkas paplašināšanai bija palielinājušās jau līdz 
Ls 30 000.14 

Līdz 1935. gadam skolas pārzinis ir Kārlis Zilpaušs, kas sācis skolā strādāt 
par skolotāju 1926. gadā. Vēlāk, 1935. gada 1. septembrī par skolas pārzini 
iecēla Rūdolfu Dārziņu. Skolā strādājuši skolotāji: Aleksandrs Vīksne, Milda 
Pētersone, Anastasija Dārziņa u.c.15 

Pēckara periodā 1947. gada 2. oktobra izpildkomitejas sēdē apspriež 
jautājumu par jaunas Idus 7-klašu pamatskolas celtniecību, jo pagastā 
vienīgā Idus nepilnā vidusskola ir ļoti veca, nolietojusies, neatbilst “nekādām 
pedagoģiskām un higiēnas” prasībām, daudzi bērni slimo ar tuberkulozi. 
Sēdē nolemj jauno skolu ar internātu celt līdzšinējās skolas vietā vismaz 200 
skolēniem.16 

Skolai apsaimniekošanā bija sava palīgsaimniecība, kas tika atdalīta no 
“Ķausu” saimniecības 13 ha platībā. 1949. gada 21. jūlijā skolas palīgsaimniecība 
tiek likvidēta un piešķirta lauksaimniecības artelim “Ļeņina ceļš”.17 

1949. gadā skolu vada direktors Arnolds Rikmanis, par skolotājiem strādā 
Valters Melders, Elfrīda Ozola, Gaida Krūskope, Emīlija Saktiņa, Rasma Talce 
un Ilga Šica.18 

4. att. Skolēnu skaits Idus pamatskolā pēckara periodā

Skolēnu skaits

māc. g. 
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5. att. Idus pagasta valdes dotās ziņas Tautskolu direkcijas Skolu departamentam 
1937. gada 24. novembrī. LVVA, 4434. f.,1. apr., 332. l., 44. lp.
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6. att. Skolotāju saraksts. 1949. gads. 
Valmieras ZVA, 297. f., 1. apr., 42. l., 5. lp.
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Mācību stundās apgūstamā viela šajā laikā tiek saistīta ar politisko un 
saimniecisko dzīvi valstī. Tā, piemēram, ražas novākšanas kampaņas lielo 
valstisko nozīmi skaidro, analizējot stāstiņus “Kartupeļu novākšana” un 
“Mašīnlaiks”, lauksaimniecības kolektivizācijas priekšrocības salīdzinājumā 
ar individuālo zemes apstrādāšanu – apskatot stāstu “Natas varoņdarbs”.19 

Skola aktīvi iesaistās pagasta kultūras dzīves norisēs. Skolā sarīkojumiem 
izmanto lielākās klases telpu, kuras platība 52 m2 ar 70 sēdvietām. Telpā 
atsevišķas skatuves nav, bet nepieciešamības gadījumā izmanto daļu klases. 
1948. gadā skolā darbojas dramatiskais un literatūras pulciņš ar 21 dalībnieku, 
Sarkanā Krusta, fizkultūras un naturālistu pulciņi. Skolas bibliotēkā 
uzskaitītas 545 grāmatas ar 109 lasītājiem.20 

Idus pagasta kultūras dzīve

1927. gadā, organizējot sarīkojumus un sapulces, tika izmantotas Idus 
bibliotēkas biedrības nama un Idus pamatskolas telpas. Idus bibliotēkas 
biedrības nams atradās Idus muižas parkā. Ēkas platība jeb tilpums 1875 m3 
un 450 sēdvietas.21 

7. att. Idus pagasta pamatskolas skolotāju, personāla un skolēnu kolektīvs. 
Pēc 1930. gada. Foto oriģināls Valmieras rajona Sēļu pagasta bibliotēkā
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8. att. Idus pagasta valdes vēstule Valmieras apriņķa valdei 1927. gada 
6. septembrī. LVVA, 4434. f.,1. apr., 315. l., 8. lp.

Vieni no aktīvākajiem kultūras dzīves organizētājiem ir Mazsalacas 
draudzes dāmu komitejas “Par ticību un baznīcu” vietējā komiteja, kas rīko 
rakstnieku, dzejnieku piemiņas vakarus un teātra izrādes.22 Kultūras darba 
organizēšanā aktīvi iesaistās arī Idus lauksaimniecības biedrības mājturības 
sekcija. Biežs viesis Idus bibliotēkas telpās ir pārvietojamais skaņu kino 
“Kosmos”. Kā minēts dokumentos, 1935. gadā tiek demonstrētas tādas filmas 
kā “Dzimtene sauc” un “Pasaules karš”.23
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9. att. Idus pagasta Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmuma 
fragments par tautas nama vadītāja darbu 1949. gada 19. oktobrī. 

Valmieras ZVA, 297. f., 1. apr., 8. l., 54. lp.
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Laikā no 1942. gada 1. jūlija līdz 1943. gada 30. jūnijam pagastā nav notikuši 
nekādi sarīkojumi, priekšlasījumi, koncerti. 

1945. gada 26. maija sēdē (protokols Nr. 11) lemj par tautas nama padomes 
izveidošanu. Padome jāievēlē no vietējo sabiedrisko organizāciju un 
iedzīvotāju pārstāvjiem 5–7 cilvēku sastāvā. Tautas nama padomes sastāvā 
tiek apstiprināti šādi iedzīvotāji: Inta Baltiņa (tautas nama vadītāja), Arnolds 
Plūme, Arnolds Rikmanis, Kārlis Meisters, Milda Strazdiņš, Zinaīda Semešs 
un Milda Bondars.24 

Valmieras apriņķa izpildkomiteja uzdod visām ciema izpildkomitejām 
organizēt Padomju Latvijas 5. gadadienas svinības. Idus ciema izpildkomitejā 
nolēma 1945. gada 22. jūlijā sarīkot svētkus – teātra izrādi, kora dziesmas un 
tautiskās dejas, priekšlasījumu sagatavojot izpildkomitejas priekšsēdētājam 
T. Šicam.25 Pēc tautas nama vadītāja A. Felkera ziņojuma, 1947. gadā 
tautas namā notikuši sporta priekšnesumi, kuru apmeklējuši 500 skatītāji. 
Dramatiskais kolektīvs sagatavojis trīs lugas, kuras arī noskatījušies 550 
apmeklētāju, notikušas četras kino izrādes. No 1947. gada sarīkojumiem 
ieņemts 3684 rbļ., izdevumi 2054 rbļ.

1948.gadā koris gatavojas Dziesmu svētkiem, dramatiskais kolektīvs 
iestudē A. Korneičuka lugu “Platons Krečets”.26 

Bibliotēkas vadītāja amatā līdz 1949. gada 15. jūlijam strādā Vilnis Tenters, 
pēc tam Vilis Kociņš. Bibliotēkā ir 865 grāmatas, 1949. gadā iegādātas 
grāmatas par 700 rbļ. Bibliotēkā izliktas valstsvīru ģīmetnes, lozungi un 
plakāti, sagatavoti albumi “Kolhoznieks” un “Izpildīsim piecgadi četros 
gados”, tiek izdota sienasavīze. Bibliotēkā ir 40 lasītāji, izlasītas 110 grāmatas. 
Lai uzlabotu bibliotēkas darbu, Idus pagasta izpildkomiteja nolemj: veicināt 
lasītāju skaita palielināšanu, organizēt ceļojošās bibliotēkas, rīkot lasītāju 
konferences, organizēt literāros pulciņus, priekšā lasīšanu bērniem, izdot 
sienasavīzi, izlikt ieteicamo grāmatu sarakstu. 

1949. gada sākumā Idus pagasta tautas sapulcē izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Šics savā atskaitē informē, ka kultūras masu darbs ir 
neapmierinošs, korī maz dziedātāju. Jau 1949. gada 20. oktobra sesijā atzīmē, 
ka uzlabojies kultūras masu darbs. Notikuši septiņi pašdarbības sarīkojumi, 
nolasīti referāti par politiskām un zinātniskām tēmām. Lauksaimniecības 
arteļos ierīkoti sarkanie stūrīši, tiek izdotas sienasavīzes un izliktas goda 
plāksnes, kā arī izveidota kultūras un izglītības komisija. 
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1949. gadā pagastā lauksaimniecības artelī ”Ļeņina ceļš” ir nodibināts 
sieviešu koris, organizēts mūzikas pulciņš un kultorga Meistera vadībā 
darbojas dramatiskais kolektīvs, kas iestudē viencēliena lugu “Tuvi ļaudis”. 
Ierīkots sarkanais stūrītis ar lasītavu, iegādātas galdaspēles – novuss un 
dambrete. Ir iekārtota goda plāksne, kurā parādīti labāko kolhoznieku 
pirmrindnieku vārdi. Tiek izdota sienasavīze. Nodibināts fizkolektīvs, kas 
organizē sarīkojumus ar sacensībām. Lauksaimniecības artelī “Jaunais arājs” 
darbojas koris, kas piedalījies apriņķa dziesmu svētkos, dramatiskais pulciņš 
iestudē viencēliena lugu “Zaļais kross”.27

***

Katrā vēsturiskā periodā ir savas īpatnības, akcenti, ieguvumi un 
zaudējumi. Tāpēc ir svarīgi savākt vienkopus materiālus par vietu, laiku 
un notikumiem. Veiktais pētījums ir sākums izglītības un kultūras dzīves 
apzināšanai Idus pagastā. Bet ne vienmēr dokumentārās liecības apliecina 
patiesībā notikušo un nākamām paaudzēm tās varētu šķist nesaprotamas.

Šā izpētes darba rezultātā  un sadarbībā ar Valmieras rajona Sēļu 
pagasta pašvaldību sagatavota arhīva dokumentu izstāde “Ko stāsta 
Idus likteņakmens”, kas bija skatāma Sēļu pagasta bibliotēkas lasītavā. 
Darbs, veidojot izstādi, ir sekmējis arhīvā glabātās informācijas pieejamību 
sabiedrībai un radīta iespēja idviešiem izzināt sava pagasta vēsturi. 
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 Gunta Zīrāpe 

zur gesc�ic�te der gemeinde idusgesc�ic�te der gemeinde idus/idwen
Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, die Interessenten mit 

den im Historischen Staatsarchiv Lettlands und im Zonalen Archiv 
Valmiera erschlossenen Dokumenten zur Geschichte der Gemeinde Idus 
bekanntzumachen. Es wird hier der Entstehung der Exekutivgewalt in den 
Gemeinen und Dörfern nachgegangen, sowie ihre Aufgaben beschrieben. 
Die Geschichte der administrativen Gemeinden ist wenig erforscht worden; 
die Analyse der Tätigkeit des Gemeinderates und des Vollzugskomitees in der 
Zeit vom Anfang der 1930er Jahre bis 1949 gewährt Einblick in den Alltag 
der damaligen Zeit. Die größte Aufmerksamkeit wird den Aktivitäten im 
Bereich der Kultur und dem Schulwesen in der Gemeinde Idus gewidmet.

Einsicht in die Geschichte der Gemeinde Idus sollte die Jugendlichen dazu 
anregen, die Vergangenheit ihrer Heimat zu erforschen und Idus zu einem 
Bildungs- und Kulturzentrum in der Zukunft aufzubauen.

Schlüsselwörter: Gemeinderat, Vollzugskomitee der Gemeinde, Gemeind-
evorsteher, Grundschule, Protokoll, Beschluss, Bibliothek Idus, Kultur, 
Veranstaltungen, Vereine.

Iesniegts 2007. gada 7. decembrī




